Základní škola a mateřská škola Dolní Beřkovice, příspěvková organizace
se sídlem Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice

Směrnice pro stanovení úhrad za stravování cizích strávníků
Č.j.:

Účinnost: 1. 6. 2020

Spisový znak:

Skartační znak:

Změny:
V souladu s § 27 odst. 2 písm. g) zákona č. 250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů a § 53 odst. 1 a § 63 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
stanovuji následující podmínky pro úhrady za stravování pro cizí strávníky:
1. Strávník se přihlašuje ke stravování na základě písemné přihlášky, a to na dobu neurčitou.
Odhlášení od stravování se provádí na základě písemné odhlášky.
2. Ceny obědů:



Oběd
Měsíční paušál

cizí strávníci

důchodci obce Dolní Beřkovice

75,- Kč
1500,- Kč

67,- Kč (obec dotuje 8,- Kč/oběd)
1340,- Kč

Strávník - důchodce obce Dolní Beřkovice má nárok na dotovaný oběd na základě schválení
obcí o trvalém pobytu na území obce.
3. Úhrada za stravování musí být VŽDY prováděna každý měsíc paušální zálohou, a to
nejdéle do 25. dne předcházejícího měsíce na číslo účtu školní jídelny, popř. v hotovosti
v kanceláři jídelny v pondělí a ve středu od 10:30 do 11:30 hodin.
Za každého strávníka se provádí samostatná platba.
Číslo účtu:

19-8299360217/0100

Variabilní symbol: NUTNÉ VŽDY UVÉST – každý strávník má svůj originální variabilní
symbol, který mu byl přidělen při přihlášení ke stravování.
Zpráva pro příjemce: JMÉNO A PŘÍJMENÍ STRÁVNÍKA
4. Při nedostatečné výši zálohy NELZE VYDAT oběd.
5. Odhlašování obědů se provádí prostřednictvím webové aplikace www.strava.cz nebo na
telefonním čísle 315 692 080, nejpozději do 7 hodin příslušného dne.
6. Neodhlášený a neodebraný oběd se bere jako odebraný a bude započítán do vyúčtování.
7. Vyúčtování skutečných nákladů za odebrané obědy bude 2x ročně, k 31. prosinci a k 30.
červnu příslušného roku.

V Dolních Beřkovicích dne 13. 5. 2020

__________________________________
Mgr. Kateřina Doktorová
ředitelka

● Základní škola a mateřská škola Dolní Beřkovice, příspěvková organizace
● Nádražní 250 ● 277 01 ● Dolní Beřkovice
● Tel.: +420 315 692 010 ● E-mail: skola@zsdolniberkovice.cz
● Web: www.zsdolniberkovice.cz

